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Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού 

Αποτελέσματα Α’ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης- Προτεινόμενα μέτρα

Α΄ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Α’ Κύκλος Διαβούλευσης με τους Εμπλεκόμενους Φορείς
4 θεματικές τηλεδιασκέψεις
Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2020

Α’ Κύκλος Διαβούλευσης με τους Εμπλεκόμενους Φορείς
4 θεματικές τηλεδιασκέψεις
Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2020

Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών: https://svak-philothei-psychiko.com/

Προβλήματα που αναδείχθηκαν από τον Α’ Kύκλο Διαβούλευσης

o ελλιπείς υποδομές για την απρόσκοπτη κίνηση ποδηλατών και πεζών  
_αποκλεισμός ευάλωτων ομάδων (ΑμεΑ, παιδιά, μαθητές, ηλικιωμένοι κ.α.)

ζητήματα ασφάλειας (ειδικά για τη χρήση 
o προβλήματα στάθμευσης με αυξημένη ένταση σε ορισμένες περιοχές

_παράνομη στάθμευση επί των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων

o προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και την κάλυψη του υφιστάμενου 
δικτύου των ΜΜΜ

_κακή σύνδεση των τριών δημοτικών ενοτήτων
_απουσία νυχτερινών δρομολογίων

ζητήματα ασφάλειας (ειδικά για τη χρήση 
o προβλήματα διαμπερούς κυκλοφορίας

_ αυξημένοι κυκλοφοριακοί φόρτοι

o προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
_κυκλοφοριακή συμφόρηση και δυσκολία διαχείρισης στάθμευσης στις ώρες 

αιχμής 

Αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίων πολιτών

Προβλήματα σε σχέση με τις μετακινήσεις Μέσος Όρος

Ποσοστό συμμετεχόντων 
που αξιολογεί το 

πρόβλημα  ως σημαντικό               
(βαθμολογία >4)

Ανεπαρκές δίκτυο για μετακίνηση με ποδήλατο (έλλειψη 
κατάλληλης σήμανσης, έλλειψη χώρων στάθμευσης, έλλειψη 
ποδηλατοδρόμων κτλ.)

3,68 61,33%

Παράνομη στάθμευση 3,55 53,33%
Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και ύπαρξη εμποδίων 
(π.χ. τραπεζοκαθίσματα, σταθμευμένα οχήματα, λακκούβες 
κτλ.)

3,53 58,67%

Έλλειψη χώρων στάθμευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα 2,97 41,33%

Αραιά δρομολόγια και έλλειψη αξιοπιστίας δημόσιας 
συγκοινωνίας 2,95 41,33%

Αυξημένη παραβατικότητα 2,92 41,33%
Κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις 2,79 33,33%
Περιορισμένες λεωφορειακές γραμμές και αραιές στάσεις 
λεωφορείων 2,79 38,67%

Ελλιπής σήμανση – ελλιπής συντήρηση της σήμανσης –
μειωμένο αίσθημα οδικής ασφάλειας 2,67 28,00%

Κακή κατάσταση λεωφορείων και στάσεων 2,67 32,00%
Έλλειψη καθαρής ατμόσφαιρας και ηχορύπανση 2,33 24,00%
Υψηλό κόστος μετακίνησης 2,05 17,33%
Έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου 1,95 17,33%
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Προτεινόμενες κατηγορίες μέτρων Μέσος Όρος
Ποσοστό συμμετεχόντων που 

θεωρεί σημαντικό                      
(βαθμολογία >4)

Μέτρα για να μπορούν ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά να 
κινούνται με ασφάλεια και άνεση (π.χ. απομάκρυνση 
εμποδίων από τα πεζοδρόμια, αλλαγή υλικών πεζοδρομίων, 
βελτίωση των διαβάσεων, κτλ.)

4,19 78,75%

Μέτρα για την ενίσχυση του περπατήματος (π.χ. 
πεζοδρομήσεις, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, αύξηση χώρων 
πρασίνου, αστυνόμευση)

3,80 70,00%

Προτάσεις για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και 
προστασίας των πολιτών γενικά (π.χ. περιοχές ήπιας 
κυκλοφορίας, κυκλικοί κόμβοι)

3,66 66,25%

Μέτρα για την ενίσχυση του ποδηλάτου (π.χ. 
ποδηλατόδρομοι, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων) 3,66 58,75%

Μέτρα για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και 
γενικότερα για στάθμευση (π.χ. «έξυπνο» σύστημα, 
αστυνόμευση, δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού)

3,62 65,00%

Μέτρα για τη βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
(π.χ. πιο συχνά δρομολόγια, πιο άνετες στάσεις τηλεματική) 3,28 55,00%

Μέτρα σχετικά με τη χρήση αυτοκινήτων και μηχανών  (π.χ. 
μείωση της ταχύτητας, προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων, 
συστήματα πληροφόρησης για τις κυκλοφοριακές συνθήκες)

3,24 52,50%

Αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίων πολιτών Αποτελέσματα Α΄ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού    
- ερωτηματολόγια πολιτών

Αποτελέσματα Α΄ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού    
- σκιαγράφηση οράματος

Ένας Δήμος Πρότυπο

που θα διασφαλίζει την ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση σε πεζούς, 
ποδηλάτες  και ευάλωτες ομάδες μετακινούμενων

θα αναδεικνύει τη φυσιογνωμία της κηπούπολης και την πολιτιστική του ταυτότητα

θα στοχεύει στην ενοποίηση των προαστίων του δίνοντας έμφαση στις αρχές της 
βιωσιμότητας και θα είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή έξυπνων και καινοτόμων 

τεχνολογιών 

Ανάδειξη στρατηγικών κατευθύνσεων

Βελτίωση και επέκταση υποδομών για  την πεζή μετακίνηση με έμφαση στους ευάλωτους χρήστες

Βελτίωση υποδομών ποδηλάτου

Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα συλλογικά μέσα μεταφοράς

Ιεράρχηση του οδικού δικτύου- Λογική κατανομή των κοινόχρηστων χώρων που αποδίδονται
στην κίνηση οχημάτων και των αντίστοιχων που αποδίδονται στους πεζούς

Ανάδειξη / δημιουργία χώρων πρασίνου και στοιχείων που συνθέτουν την ιστορία και την ταυτότητα 
του Δήμου- Bελτίωση, ανάκτηση, επαύξηση, επέκταση και συνένωση των υπαίθριων, κοινοχρήστων, 
δασικών και χώρων πρασίνου του Δήμου και ενοποίησή τους με τις περιβάλλουσες δασικές εκτάσεις 
(εντός, εκτός σχεδίου και Τουρκοβούνια), όπως και με το ρέμα και τις παραρεμάτιες περιοχές-
Δημιουργία πράσινων διαδρομών

Αποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης 

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και προστασία των μετακινούμενων με οποιοδήποτε μέσο

Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ρύπων, βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών

Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών
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σενάριο βάσης 
κανένα νέο μέτρο για τη βελτίωση της κινητικότητας

ήπιο/βραχυπρόθεσμο σενάριο
μείωση του ΙΧ στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων με ήπιες παρεμβάσεις με 

έμφαση στην ένωση των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου

ριζοσπαστικό/μακροπρόθεσμο σενάριο
σύνδεση των τριών δημοτικών ενοτήτων μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών 

περιπάτου και ποδηλασίας, ριζοσπαστική μείωση των διαμπερών κινήσεων μέσα από την 
ιεράρχηση του οδικού δικτύου και τη  δημιουργία εκτεταμένων θυλάκων ήπιας 

κυκλοφορίας

Εναλλακτικά Σενάρια Διαχείρισης

ήπιο/ βραχυπρόθεσμο ριζοσπαστικό/ μακροπρόθεσμο

 Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων 
πεζοδρομίων-διαπλατύνσεις- διαμόρφωση 
πεζοδρομίων κατά μήκος του βασικού 
οδικού δικτύου με βάση τις υφιστάμενες 
προδιαγραφές, δημιουργία ραμπών και 
οδηγών τυφλών 
έμφαση στα εμποδιζόμενα άτομα και στην  
εξασφάλιση της πρόσβασής τους  στις 
στάσεις της υφιστάμενης δημόσιας 
συγκοινωνίας και σε πόλους ενδιαφέροντος

 Επέκταση υφιστάμενου δικτύου 
πεζοδρόμων

 Εξασφαλίζεται η πρόσβαση των 
εμποδιζόμενων ατόμων σε ικανοποιητικό 
ποσοστό του οδικού δικτύου (της τάξεως του 
40%). 

 Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων - Δημιουργία 
superblocks για την προστασία από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

 Διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων και ήπιων και ασφαλών διαδρομών προς όλα τα 
συγκροτήματα πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βελτίωση και επέκταση υποδομών για την πεζή μετακίνηση

Βελτίωση υποδομών ποδηλάτου

ήπιο/ βραχυπρόθεσμο ριζοσπαστικό/ μακροπρόθεσμο

 Αναδιαμόρφωση και καλύτερη σύνδεση
του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου με
τους βασικούς πόλους έλξης της περιοχής
και επέκτασή του προς τη Δημοτική
Ενότητα Νέου Ψυχικού και τον σταθμό
μετρό Εθνικής Άμυνας

 Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων

 Εφαρμογή συστήματος κοινής χρήσης 
ποδηλάτων και πατινιών

 Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων και
ένταξή του στο μητροπολιτικό δίκτυο, όπως
ορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας
_διαδημοτική σύνδεσή του με τους όμορους
Δήμους (Μαρούσι, Χαλάνδρι, Χολαργό,
Αθήνα)

 Χωροθέτηση πρόσθετων θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων

 Επέκταση του δικτύου κοινής χρήσης 
ποδηλάτων και πατινιών

Ανάδειξη των χώρων πρασίνου και στοιχείων που συνθέτουν την ιστορία 
και την ταυτότητα του Δήμου

ήπιο/ βραχυπρόθεσμο ριζοσπαστικό/ μακροπρόθεσμο

 Ανάδειξη του ρέματος της Φιλοθέης-
δημιουργία πράσινης διαδρομής που θα
ευνοεί την πεζή μετακίνηση και τη
μετακίνηση με ποδήλατο

 Ανάπλαση και σύνδεση των πλατειών της 
ΔΕ Νέου Ψυχικού (Πλατεία Ελευθερίας, 
Πλατεία Αγ. Γεωργίου, Πλατεία Γρηγ. 
Λαμπράκη )

 Συντήρηση/αναβάθμιση αστικού 
εξοπλισμού

 Συντήρηση- βελτίωση και εγκατάσταση 
πρασίνου στις οδούς

 Εκτεταμένο «Δίκτυο πράσινων διαδρόμων» για
τη σύνδεση των βασικών πόλων έλξης των
τριών Δημοτικών ενοτήτων
_σύνδεση του ρέματος της Φιλοθέης με τα

σημαντικότερα πάρκα- άλση του Δήμου, αλλά
και με το λόφο των Τουρκοβουνίων

 Ενοποίηση του άξονα της Λ. Διαμαντίδου με
την πλατεία Αγίας Σοφίας στο Νέο Ψυχικό και
αναδιαμόρφωση του κόμβου Φάρου για την
πολεοδομική ενοποίηση των δύο δημοτικών
ενοτήτων

 Bελτίωση, ανάκτηση, επαύξηση, επέκταση και
συνένωση των υπαίθριων, κοινοχρήστων,
δασικών και χώρων πρασίνου του Δήμου και
ενοποίησή τους με τις περιβάλλουσες δασικές
εκτάσεις (εντός, εκτός σχεδίου και
Τουρκοβούνια), όπως και με το ρέμα και τις
παραρεμάτιες περιοχές.
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Βελτίωση και επέκταση υποδομών για την πεζή μετακίνηση Δίκτυο πράσινων διαδρόμων- ήπιο σενάριο

Δίκτυο πράσινων διαδρόμων- ριζοσπαστικό σενάριο Διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων/ασφαλών διαδρομών 
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ήπιο/ βραχυπρόθεσμο ριζοσπαστικό/ μακροπρόθεσμο

 Δημιουργία θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας 
με  έμφαση στις περιοχές γύρω από τα 
σχολεία, παιδικές χαρές και πάρκα. 

 Ιεράρχηση του οδικού δικτύου -
αντιμετώπιση διαμπερούς κυκλοφορίας σε 
επιβαρυμένους άξονες του Δήμου

 Ιεράρχηση του οδικού δικτύου με σκοπό τη 
ριζοσπαστική αντιμετώπιση των διαμπερών 
κινήσεων εντός του Δήμου.

 Δημιουργία εκτεταμένων θυλάκων ήπιας 
κυκλοφορίας και στις τρεις δημοτικές ενότητες

 Δημιουργία superblock για την προστασία από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία- ενοποίηση 
οικοδομικών τετραγώνων στο τοπικό οδικό 
δίκτυο ώστε να δημιουργείται χώρος για πεζούς 
και ποδηλάτες

 Επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 χλμ./ώρα σε τοπικές οδούς

 Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία με ανακατασκευή του οδικού χώρου: στενώσεις 
– διαμορφώσεις, μονοδρομήσεις οδών, υπερυψωμένες διαβάσεις, διαμόρφωση οδών ήπιας 
κυκλοφορίας με σήμανση, χωροθέτηση - επαναδιαγράμμιση διαβάσεων 

 Ηχητική καθοδήγηση ατόμων με μειωμένη όραση στους φωτεινούς σηματοδότες 

Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας _οδική ασφάλεια Προτεινόμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου _ ήπιο σενάριο

o μετατροπή της  28ης Οκτωβρίου στη 
ΔΕ Ψυχικού από δευτερεύουσα σε 
συλλεκτήρια  

o μονοδρόμηση της Λεωφ. Δημ. 
Βασιλείου στη Δ.Ε Νέου Ψυχικού

o απομάκρυνση της κυκλοφορίας 
οχημάτων κατά μήκος του ρέματος της 
Φιλοθέης 

Περιοχές ήπιας κυκλοφορίας 

o Έντονη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επιτρεπόμενης ταχύτητας

o Αλλαγή υφής ή /και χρώματος στο σύνολο του οδοστρώματος

o Μεταβολές (θλάσεις) τού άξονα τις οδού

o Μετατροπή τοπικών οδών σε ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζοντας συνδυασμό

μέτρων» μιας οδού, αποτελεί την ουσία μιας οδού ήπιας
κυκλοφορίας.

Διαθέσιμα μέτρα μετριασμού της έντασης της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Προτεινόμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου _ ριζοσπαστικό σενάριο
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Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία  

επικίνδυνα σημεία
Aύξηση της ασφάλειας για 
πεζούς και ποδηλάτες στις 
διαβάσεις 

ήπιο/ βραχυπρόθεσμο ριζοσπαστικό/ μακροπρόθεσμο

 Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας με
προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των
μαθητών για τις καθημερινές μετακινήσεις
από και προς τα σχολεία, καθώς και στην
καλύτερη σύνδεση με τους υφιστάμενους
σταθμούς μετρό (Χολαργός – Εθνική Άμυνα -
Πανόρμου)

 Ενίσχυση των υφιστάμενων λεωφορειακών 
γραμμών- Συγχώνευση 
αλληλοεπικαλυπτόμενων γραμμών και 
πύκνωση δρομολογίων

 Επανεξέταση δρομολογίων, ώστε να
εξυπηρετούν τις μετακινήσεις των μαθητών
το πρωί και το μεσημέρι -βελτίωση της
διατροπικότητας με τα μέσα σταθερής
τροχιάς

 Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας που να
ανταποκρίνεται καλύτερα στις διακυμάνσεις
της ζήτησης, και να μπορεί να καλύπτει τα κενά
του κεντρικού συστήματος, προοπτικά
εστιάζοντας στην καλύτερη προσαρμογή στη
ζήτηση ακόμα και σε πραγματικό χρόνο
(πόρτα-πόρτα, on demand).

 Πύκνωση και βελτίωση των δρομολογίων

 Ενίσχυση της διατροπικότητας με τα μέσα
σταθερής τροχιάς, λαμβάνοντας υπόψη τους
υφιστάμενους και τους μελλοντικούς σταθμούς
του Μετρό

 Εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών εξυπηρέτησης και πληροφόρησης (τηλεματική)

 Αναβάθμιση του εξοπλισμού στο σύνολο των στάσεων (στέγαστρα, προσβασιμότητα, φωτισμός 
κ.λπ.) 

Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα συλλογικά μέσα μεταφοράς

Περιοχή 1

Περιοχή 3

Περιοχή 4

Περιοχή 5

Περιοχή 2

 Μέση συχνότητα αστικής συγκοινωνίας κατά τις ώρες αιχμής (λεπτά): Βελτίωση από 25’ σε 15’ 
Μέση συχνότητα αστικής συγκοινωνίας κατά τις υπόλοιπες ώρες (λεπτά): Βελτίωση από 40’  σε 25’

o Βελτίωση κάλυψης

o Πύκνωση δρομολογίων

Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα συλλογικά μέσα μεταφοράς

ήπιο/ βραχυπρόθεσμο ριζοσπαστικό/ μακροπρόθεσμο

 Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης
στάθμευσης στις δημοτικές ενότητες Νέου
Ψυχικού και Ψυχικού στο ύψος του Φάρου
και στην περιοχή πλησίον της Εθνικής
Άμυνας στο Νέο Ψυχικό

 Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ με
στόχο το 2% των νόμιμων θέσεων
στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού
να διατίθενται για ΑΜΕΑ.

 Χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης σε
περιοχή Φάρου, Νέας Αγοράς Ψυχικού.

 Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης 
επεκτείνεται

 Ζώνες στάθμευσης κατοίκων σε όλες τις 
περιοχές με έντονη παρόδια στάθμευση 

 Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ με 
στόχο το 5% των νόμιμων θέσεων 
στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού να 
διατίθενται για ΑΜΕΑ.             

 Χωροθέτηση μεγαλύτερου αριθμού θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης δίνοντας έμφαση και 
στη χρήση cargo-bikes

 Θέσπιση ωραρίου εμπορευματικών 
μεταφορών

 Στοχευμένο πρόγραμμα αστυνόμευσης παράνομης στάθμευσης (εστίαση σε κρίσιμες περιοχές του
δικτύου και χρονικές περιόδους, βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων)

Αποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης
/Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών 
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ήπιο/ βραχυπρόθεσμο ριζοσπαστικό/ μακροπρόθεσμο

 Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων

 Σταδιακή αναβάθμιση του στόλου της
δημόσιας συγκοινωνίας με οχήματα
σύγχρονης τεχνολογίας

 Χωροθέτηση ευρύτερου δικτύου σταθμών
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 Πλήρης αντικατάσταση στόλου δημόσιας
συγκοινωνίας με οχήματα καθαρής ενέργειας

 Εφαρμογή συστήματος κοινής χρήσης
οχημάτων (car sharing)

 Παροχή κινήτρων (π.χ. μείωση δημοτικών τελών), προνομιακές συνθήκες στάθμευσης
(σήμανση θέσεων, χρέωση κ.λπ.) για ιδιωτικά οχήματα και ταξί που χρησιμοποιούν
εναλλακτικά καύσιμα

Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ρύπων
Προτεινόμενες περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης 

/Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων- ήπιο σενάριο

Προτεινόμενες περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης 
/Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων- ριζοσπαστικό σενάριο Δράσεις- μέτρα ευαισθητοποίησης

ήπιο/ βραχυπρόθεσμο &   ριζοσπαστικό/ μακροπρόθεσμο

o Ενημερωτικές ημερίδες σε συλλόγους και εκπαιδευτικές δομές για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 
και την Κινητικότητα

o Εκστρατείες και Κίνητρα προώθησης της ποδηλασίας, συνεπιβατισμού και πεζής 
μετακίνησης

o Προβολή επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εφαρμόζουν καινοτόμα 
προγράμματα για τη μετακίνηση των εργαζομένων τους προς την εργασία

o Εκστρατείες προώθησης των ΜΜΜ

o Διοργάνωση ποδηλατοδρομίας

o Προσωρινή (εποχιακή) πεζοδρόμηση οδών

o Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο



27/11/2020-8/12/2020

8

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!


